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I. Dane identyfikacyjne 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dalej: ŚZDW lub Zarząd 
Dróg), ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce. 
 
Dyrektorem ŚZDW od 8 grudnia 2011 r. jest Damian Urbanowski. 

 

1. Prawidłowość realizacji zadań mających na celu na celu zachowanie trwałości 
projektu dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie 
województwa świętokrzyskiego. 

2. Efektywność funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na 
terenie województwa świętokrzyskiego, w tym rozwój infrastruktury 
towarzyszącej. 

 
Lata 2016 – 2020 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) z wykorzystaniem 
dowodów sporządzonych przed tym okresem, jeżeli miały związek z przedmiotem 
kontroli.  
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 
 
 

1. Karol Pokora, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/31/2020 z 21 maja 2020 r. 

2. Zbigniew Jurkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/30/2020 z 21 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Zarząd Dróg utrzymywał w należytym stanie technicznym trasy rowerowe w ramach 
Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (dalej: Szlak lub Green Velo) na 
odcinkach dróg wojewódzkich i dokonywał ich bieżących napraw, za wyjątkiem 
odtworzenia infrastruktury Miejsca Obsługi Rowerzystów (dalej: MOR)3 
w Skolankowskiej Woli, której elementy zostały skradzione w maju 2017 r. Dopiero 
17 lutego 2020 r. podjęto działania w celu odtworzenia infrastruktury tego obiektu 
poprzez skierowanie wniosku do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego (dalej: 
Zarząd Województwa) o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na 
konserwację i remonty tras rowerowych w ramach Green Velo. Oględziny trzech 
odcinków Szlaku będących w utrzymaniu ŚZDW wykazały, że były one przejezdne, 
tj. nie stwierdzono żadnych ubytków, przeszkód, kolein oraz zagrożeń dla 
bezpieczeństwa. 
Zarząd Dróg realizując w imieniu województwa świętokrzyskiego projekt Trasy 
rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie (dalej: Projekt) był 
odpowiedzialny za zachowanie jego trwałości poprzez utrzymanie trzech 
wskaźników rezultatu, określonych we wniosku o jego dofinansowanie. Wskaźniki te 
nie pozwalają jednak na dokonanie oceny osiągnięcia celów szczegółowych 
Projektu, którymi są: ożywienie kulturalno-turystyczne województwa, rozwój 
przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych  
z turystyką. 

1. Prawidłowość realizacji zadań mających na celu 
zachowanie trwałości projektu dotyczącego Green Velo 
na terenie województwa świętokrzyskiego  

1.1. Zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji Szlaku oraz zapewnienia 
trwałości projektu  

Zarząd Województwa przekazał 17 listopada 2010 r. ŚZDW realizację projektu 
Trasy Rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej4.  
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, jego celem ogólnym było 
stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw w Polsce 
Wschodniej. Celami szczegółowymi Projektu były m.in.: ożywienie kulturalno-
turystyczne województwa, rozwój przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia 
w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką. 
W dniu 31 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 
pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca), 
a województwem świętokrzyskim (Beneficjent). Zgodnie z jej postanowieniami, 
Projekt był realizowany od 31 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. W § 8 ust. 3 
Umowy podano, że w przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa za 
realizację przez partnera zadań odpowiada Beneficjent. Według § 8 ust. 5 pkt 1 
Umowy, ŚZDW był podmiotem realizującym Projekt w imieniu Beneficjenta. W jego 
realizacji uczestniczyło 25 partnerów: pięć powiatów5, 17 gmin6, Skarb Państwa – 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 MOR – jednolicie oznakowane miejsca wypoczynku na trasie Green Velo, wyposażone w wiaty, ławy, stojaki 
rowerowe, tablice informacyjne oraz kosze na śmieci, a niektóre również w toalety przenośne i zbiorniki z wodą.  
4 Uchwała nr 2985/10 Zarządu Województwa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przekazania dalszej realizacji 
projektu Trasy Rowerowe PO RPW do ŚZDW.  
5 Kielecki, konecki, opatowski, sandomierski oraz staszowski. 
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Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kielce, Skarb Państwa – Lasy Państwowe – 
Nadleśnictwo Łagów, a także Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: 
GDDKiA). 
Województwo świętokrzyskie zawarło ze wszystkimi partnerami Projektu umowy 
partnerskie, których celem była jego wspólna realizacja. Ich przedmiotem było 
określenie podziału kompetencji pomiędzy stronami na etapie realizacji i utrzymania 
trwałości trasy rowerowej w ramach Projektu w częściach położonych na 
nieruchomościach danych partnerów. W świetle zapisów tych umów, obowiązki 
z nich wynikające w imieniu województwa świętokrzyskiego zobowiązany był 
realizować ŚZDW.  
Zgodnie z postanowieniami 24 umów partnerskich7, do obowiązków Zarządu Dróg 
należało m.in. utrzymywanie i dokonywanie bieżących napraw tras rowerowych na 
odcinkach dróg wojewódzkich, a także zapewnienie trwałości Projektu.  
W § 5 pkt 9 lit. b-e umów zawartych z gminami oraz powiatami podano, że partnerzy 
byli zobowiązani do: 
 utrzymania w stanie niepogorszonym trasy rowerowej (w szczególności 

nawierzchni) oraz MOR (w szczególności wiat, parkingów, stojaków) 
zlokalizowanych na ich terytorium; 

 napraw bieżących trasy rowerowej w celu doprowadzenia jej do stanu z dnia 
zakończenia realizacji Projektu; 

 dokonywania przeglądów trasy rowerowej dwa razy w roku – do 30 marca i do 
30 września każdego roku oraz przekazywania Zarządowi Dróg raportów z tych 
przeglądów w terminie 14 dni od ich dokonania. 

W umowach partnerskich zawartych z nadleśnictwami Kielce i Łagów podano, że 
partnerzy byli zobowiązani do utrzymania i bieżących napraw trasy rowerowej. 
Partnerzy ci nie byli zobowiązani do przekazywania ŚZDW raportów z przeglądów 
tras rowerowych. 
Zgodnie z postanowieniami umów partnerskich zawartych z gminami i powiatami, 
a także z nadleśnictwami Kielce i Łagów, partnerzy byli zobowiązani do poddania 
się kontroli Zarządu Dróg. 
Umowa partnerska zawarta z GDDKiA zobowiązywała tego partnera m.in. do 
zapewnienia trwałości Projektu zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych przez okres 
pięciu lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. 

(akta kontroli str. 11-108, 608-863, 948) 

Łączna długość tras rowerowych w ramach Green Velo na terenie województwa 
świętokrzyskiego wyniosła 210,53 km. Trasy te zostały poprowadzone wzdłuż 
następujących kategorii dróg lub w ich ciągu: krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych oraz gminnych. W obrębie tras znajdowały się: trzy obiekty 
inżynierskie, 11 skrzyżowań oraz 24 MOR. 
Łączna długość tras rowerowych w ramach Szlaku będących w utrzymaniu Zarządu 
Dróg wyniosła 36,75 km. W obrębie tych tras znajdowały się dwa obiekty 
inżynierskie, pięć skrzyżowań oraz dwa MOR. 
Bieżące utrzymywanie zarządzanych przez ŚZDW tras rowerowych polegało na 
realizowaniu przez pracowników czterech Obwodów Drogowych8 (dalej: OD) m.in. 
następujących czynności: naprawa i mycie znaków, koszenie traw, sprzątanie, 
czyszczenie przepustów, czyszczenie i odmulanie elementów odwodnienia 
liniowego, odśnieżanie i uzupełnianie drobnych ubytków nawierzchni9. 

                                                                                                                                       
6 Bogoria, Daleszyce, Iwaniska, Kielce, Klimontów, Końskie, Koprzywnica, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, 
Piekoszów, Pierzchnica, Radoszyce, Raków, Samborzec, Sandomierz oraz Strawczyn. 
7 Zawartych z pięcioma powiatami, 17 gminami, a także nadleśnictwami Kielce i Łagów. 
8 W Łopusznie, Nowej Słupi, Staszowie oraz Zgórsku. 
9 Wykonanie tych czynności było odnotowane w dziennikach objazdów prowadzonych przez pracowników OD. 
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Pracownicy Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg uczestniczyli w każdym 
roku okresu objętego kontrolą wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach oraz UMWŚ w kompleksowych objazdach dróg wojewódzkich, 
w trakcie których m.in. weryfikowano stan oznakowania odcinków Szlaku przy 
drogach wojewódzkich. 

(akta kontroli str. 6-10, 207-241) 
 

1.2. Środki na utrzymanie i eksploatację Szlaku 
 W poszczególnych latach objętych kontrolą nie planowano w ŚZDW środków 
finansowych na realizację zadań dotyczących utrzymania i eksploatacji Szlaku. 
Środki na utrzymanie tras rowerowych będących w utrzymaniu przez Zarząd Dróg, 
jak i innych elementów drogowych zostały sfinansowane z wydatków bieżących 
(§ 4270 Zakup usług remontowych).  

 (akta kontroli str. 242-267, 578-583) 

W maju 2017 r. dokonano kradzieży elementów konstrukcyjnych MOR 
w Skolankowskiej Woli m.in. ławostołu, dwóch tablic z blachy stalowej oraz kosza 
czterokomorowego wykonanego z drewna. Komenda Powiatowa Policji w Opatowie 
postanowieniem z 5 czerwca 2017 r. umorzyła dochodzenie wobec niewykrycia 
sprawców tego czynu.  
Pismem z 18 czerwca 2019 r. marszałek województwa świętokrzyskiego 
poinformował ŚZDW o wynikach audytu Szlaku przeprowadzonego w maju 2019 r. 
przez pracowników UMWŚ. W związku z jego wynikami zwrócił się do Zarządu Dróg 
m.in. o odtworzenie infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli oraz 
przeprowadzenie remontu drogi wojewódzkiej (dalej: DW) nr 758 Śośniczany – 
Klimontów ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię, niebezpieczną dla 
rowerzystów. Odpowiadając na to pismo ŚZDW poinformował, że: 
 w odniesieniu do MOR w Skolankowskiej Woli – niezbędne jest wprowadzenie 

do planu finansowego pozycji pozwalającej na wydatkowanie środków również 
poza pasem dróg wojewódzkich, ponieważ część trasy rowerowej znajduje się 
na terenie Lasów Państwowych, a zgodnie z postanowieniami umów 
partnerskich ich utrzymanie należy do województwa świętokrzyskiego; w związku 
z tym w tej sprawie zostanie złożony stosowny wniosek do Zarządu 
Województwa; 

 w odniesieniu do remontu DW nr 758 Śośniczany – Klimontów wykonana została 
koncepcja rozbudowy tego odcinka uwzględniająca budowę odseparowanej 
ścieżki rowerowej; jednak z uwagi na brak środków finansowych odcinek ten nie 
był przewidziany do realizacji.  

Wnioskiem z 17 lutego 2020 r. ŚZDW zwrócił się do Zarządu Województwa 
o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 90 000 zł na 
konserwację i remonty tras rowerowych w ramach Szlaku celem dokonania napraw, 
uzupełnienia oznakowania oraz odtworzenia infrastruktury MOR w Skolankowskiej 
Woli. Pismem z 22 kwietnia 2020 r. Departament Infrastruktury, Transportu  
i Komunikacji UMWŚ przekazał ŚZDW informację, że przedmiotowy wniosek 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych10 
i wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii nie uzyskał akceptacji Zarządu 
Województwa.  
Wnioskiem z 25 maja 2020 r. ŚZDW ponownie zwrócił się do Zarządu Województwa 
o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 90 000 zł 

                                                      
10 Dz. U. poz. 374 ze zm. 
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z przeznaczeniem na prace związane z utrzymaniem tras rowerowych w ramach 
Szlaku. W uzasadnieniu tego wniosku podano m.in., że Departament Edukacji, 
Sportu i Turystyki UMWŚ pismem z 15 maja 2020 r. poinformował ŚZDW 
o przeprowadzonym audycie Szlaku. W jego wyniku stwierdzono, że konieczne jest  
m.in. odtworzenie zniszczonej infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli. 
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXII/277/20 z dnia 29 czerwca 
2020 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok przyznał Zarządowi 
Dróg kwotę 90 000 zł na zakup usług remontowych. 

(akta kontroli str. 268-279, 573-577, 946, 1002) 

W okresie objętym kontrolą ŚZDW zakupił sprzęt do zimowego utrzymania dróg,  
tj. dwie piaskarko-solarki wraz z pługami o pojemności min. 10 m³ oraz sześć 
piaskarek wraz z pługami do utrzymania chodników. Sprzęt ten był wykorzystywany 
m.in. do utrzymywania w odpowiednim stanie ścieżek rowerowych. 
Zbadano dokumentację dwóch postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 803 116,20 zł. Objęte 
badaniem postępowania dotyczyły: 
 zakupu sprzętu do zimowego utrzymania dróg w podziale na zadania: zadanie 

nr 1 – dostawa i obsługa gwarancyjna dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz 
z pługami o pojemności min. 10 m³ do OD Nowa Słupia i Staszów; zadanie nr 2 
– dostawa i obsługa gwarancyjna trzech sztuk piaskarek wraz z pługami do 
utrzymania chodników do OD Ćmielów, Staszów i Zgórsko; 

 zakupu sprzętu do zimowego utrzymania dróg w podziale na zadania: zadanie 
nr 1 – dostawa i obsługa gwarancyjna jednej sztuki piaskarki wraz z pługiem do 
utrzymania chodników do OD Łopuszno; zadanie nr 2: dostawa i obsługa 
gwarancyjna jednej sztuki piaskarki wraz z pługiem do utrzymania chodników do 
OD Nowa Słupia; zadanie nr 3: dostawa i obsługa gwarancyjna jednej sztuki 
piaskarki wraz z pługiem do utrzymania chodników do OD Tempoczów. 

Postępowania te zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11. 

 (akta kontroli str. 280-305) 

1.3. Utrzymywanie Szlaku we właściwym stanie technicznym 

Zgodnie z postanowieniami nw. umów zawartych z wykonawcami przez 
województwo świętokrzyskie, w imieniu którego działał ŚZDW: 
 29 maja 2014 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz 

realizację Ponadregionalnej trasy rowerowej w Polsce wschodniej na terenie 
Województwa Świętokrzyskiego (dalej: trasa rowerowa) wzdłuż DW nr 756 
w Rakowie w ramach Projektu; 

 5 czerwca 2014 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz 
realizację trasy rowerowej wzdłuż DW nr 758 dla odcinków tj.: Iwaniska – Ujazd; 
Ujazd – Konary; Pokrzywianka; Klimontów – Jachimowice w ramach Projektu; 

 20 czerwca 2014 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz 
realizację trasy rowerowej wzdłuż DW nr 728 na odcinku od km ok. 97+335 do 
km ok. 104+124 o długości ok. 6,789 km, przejście przez miejscowość Plenna, 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad istniejącym ciekiem w km 103+248 
w ramach Projektu; 

 8 lipca 2014 r. na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz 
realizację budowy odcinka trasy rowerowej będącego częścią Projektu od 

                                                      
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm. 
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granicy miasta Kielce – pętla autobusowa przy ulicy Sukowskiej, do DW 786 
w Górkach Szczukowskich”12;  

 13 kwietnia 2015 r. na budowę MOR będących częścią Projektu13; 
 28 kwietnia 2015 r. na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej 

wdrożeniem dla trasy rowerowej na odcinku od Gatników do Końskich o długości 
ok. 10 km oraz odcinkach w Klimontowie o długości ok. 0,8 km będących częścią 
Projektu14; 

 29 kwietnia 2015 r. na wykonanie stałej organizacji ruchu na odcinku granice 
Kielc – Gatniki będącego częścią Projektu15; 

 29 kwietnia 2015 r. na wykonanie stałej organizacji ruchu na odcinku granice 
Sandomierza – granice Kielc będącego częścią Projektu16; 

 23 września 2015 r. na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jej 
wdrożeniem dla trasy rowerowej w Szczukowicach na odcinku o długości ok. 
600 m będącego częścią zadania Projektu17, 

terminy gwarancji na roboty budowlane wynosiły 60 miesięcy licząc od daty odbioru 
końcowego. W okresie obowiązywania gwarancji zamawiający minimum dwa razy 
w roku wezwie wykonawcę do udziału w przeglądzie gwarancyjnym.  
Stosownie do tych postanowień przeprowadzano dwa razy w roku w latach 2016-
2019 przeglądy gwarancyjne tras rowerowych w ramach Szlaku będących 
w utrzymaniu Zarządu Dróg. Przeglądy te były dokonywane przez przedstawicieli 
ŚZDW posiadających uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności oraz 
wykonawców. 
W trakcie przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego 17 października 2016 r. na 
odcinku trasy rowerowej w ciągu DW nr 756 w Rakowie stwierdzono ubytki 
w uszczelnieniach nawierzchni przy wpustach deszczowych. Usterka ta została 
usunięta przez wykonawcę w wyznaczonym terminie. 
W trakcie przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego 28 marca 2018 r. na 
odcinku trasy rowerowej biegnącej wzdłuż DW nr 728 na odcinku od km ok. 97+335 
do km ok. 104+124 stwierdzono uszkodzenie dylatacji18 na kładce pieszo-rowerowej 
w Radoszycach. Usterka ta została usunięta przez wykonawcę w wyznaczonym 
terminie.  

(akta kontroli str. 306-535, 922-943) 

Zaplanowane na marzec 2020 r. przeglądy gwarancyjne tras rowerowych z uwagi 
na sytuację epidemiologiczną w kraju zostały wstrzymane. Założono, że zostaną 
przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2020 r. 

(akta kontroli str. 536-544, 944) 

Oględziny trzech odcinków Szlaku będących w utrzymaniu ŚZDW19 wykazały, że: 

                                                      
12 W przypadku tej umowy zamawiającymi, oprócz województwa świętokrzyskiego jako lidera projektu, były: 
gminy: Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach oraz Piekoszów. 
13 W przypadku tej umowy zamawiającymi, oprócz województwa świętokrzyskiego jako lidera projektu, były 
gminy: Daleszyce, Iwaniska, Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, Klimontów, Końskie, Mniów, Morawica, 
Piekoszów, Pierzchnica, Radoszyce, Raków, Samborzec, Sandomierz oraz Strawczyn. 
14 W przypadku tej umowy zamawiającymi, oprócz województwa świętokrzyskiego jako lidera projektu, były 
gminy: Klimontów i Końskie oraz powiat konecki.  
15 W przypadku tej umowy zamawiającymi, oprócz województwa świętokrzyskiego jako lidera projektu, były 
gminy: Piekoszów, Radoszyce i Strawczyn oraz powiaty: kielecki i konecki. 
16 W przypadku tej umowy zamawiającymi, oprócz województwa świętokrzyskiego jako lidera projektu, były 
gminy: Daleszyce, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Samborzec i Sandomierz oraz powiaty: kielecki, 
opatowski, sandomierski oraz staszowski. 
17 W przypadku tej umowy zamawiającym, oprócz województwa świętokrzyskiego jako lidera projektu, był powiat 
kielecki. 
18 Dylatacja – element łącznika nawierzchni ustroju nośnego z nasypem. 
19 Oględziny przeprowadzono na następujących odcinkach Szlaku: 1) Iwaniska – Ujazd; Ujazd – Konary wzdłuż 
DW nr 758 na odcinku od km ok. 0+161,97 do km ok. 6+395,90 o długości ok. 6,23 km; 2) w Rakowie w ciągu 
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 były one przejezdne, tj. nie stwierdzono żadnych ubytków, przeszkód, kolein oraz 
zagrożeń dla bezpieczeństwa; 

 ich oznakowanie było zgodne z projektami stałej organizacji ruchu;  
 w MOR w Ujeździe na dwóch stołach nie było tabliczek z logo Szlaku, a na 

koszach nie było tabliczek umożliwiających odpowiednią segregację śmieci. 
(akta kontroli str. 545-572) 

1.4. Rezultaty kontroli w zakresie utrzymania i eksploatacji Szlaku innych 
podmiotów niż NIK 

W badanym okresie nie były przeprowadzane w ŚZDW kontrole w zakresie 
utrzymania i eksploatacji Szlaku.  

 (akta kontroli str. 584) 

W okresie objętym kontrolą pracownicy UMWŚ przeprowadzali audyty Szlaku na 
terenie województwa świętokrzyskiego. Ich głównym celem było zdiagnozowanie 
infrastruktury Green Velo, tj. nawierzchni, oznakowania, witaczy20, MOR 
i oznakowania dojazdu do nich oraz sprawdzenie czy podmioty odpowiedzialne za 
utrzymanie infrastruktury uzupełniają i naprawiają zniszczone jej elementy.  
W związku z audytem przeprowadzonym w maju 2018 r. UMWŚ skierował dwa 
pisma do ŚZDW: 
 z 19 czerwca 2018 r., w którym zwrócił się o odtworzenie infrastruktury MOR 

w Skolankowskiej Woli; Zarząd Dróg nie udzielił pisemnej odpowiedzi na to 
pismo; 

 z 25 czerwca 2018 r., w którym zwrócił się o skoszenie traw obok ścieżki 
rowerowej wzdłuż DW nr 758 na odcinku Iwaniska – Kujawy; Zarząd Dróg 
pismem z 4 lipca 2018 r. poinformował Urząd, że 28 czerwca 2018 r. zostało to 
wykonane.  

Po audycie przeprowadzonym w listopadzie 2018 r. UMWŚ skierował do ŚZDW 
pismo z 22 listopada 2018 r., w którym zwrócił się ponownie o odtworzenie 
infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli. Zarząd Dróg nie udzielił pisemnej 
odpowiedzi na to pismo. 
W związku z audytem przeprowadzonym w kwietniu 2020 r. UMWŚ skierował do 
ŚZDW pismo z 15 maja 2020 r., w którym zwrócił się o: 
 odtworzenie infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli; 
 uporządkowanie i naprawienie zniszczeń w MOR w Ujeździe; w szczególności 

dotyczyło to toalety; ponadto brakowało tabliczek z logo Szlaku na dwóch 
stołach, a na koszach nie było tabliczek umożliwiających odpowiednią 
segregację śmieci; 

 naprawienie nawierzchni na moście w Sielpi. 
W dniu 27 maja 2020 r. dokonano wywozu nieczystości z toalety w MOR 
w Ujeździe, a 4 czerwca 2020 r. naprawiono nawierzchnię na moście w Sielpi. 
Wnioskiem z 25 maja 2020 r. ŚZDW zwrócił się do Zarządu Województwa 
o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 90 000 zł 
z przeznaczeniem na prace związane z utrzymaniem tras rowerowych w ramach 
Szlaku. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXII/277/20 z dnia 
29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok przyznał 
Zarządowi Dróg kwotę 90 000 zł na zakup usług remontowych. 

(akta kontroli str. 585-604, 945, 1002) 
 

                                                                                                                                       
ulic Łagowskiej i Klasztornej wzdłuż DW 756 o długości ok. 346 m; 3) Sielpia Wielka – Radoszyce wzdłuż 
DW nr 728 na odcinku od km ok. 97+335 do km ok. 104+124 o długości ok. 6,789 km.  
20 Witacz – znak ustawiany przy wjeździe do miejscowości lub regionu w celu powitania przyjeżdżających osób.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na tym, że Zarząd Dróg z prawie trzyletnim 
opóźnieniem podjął działania w celu odtworzenia infrastruktury MOR 
w Skolankowskiej Woli, której elementy zostały skradzione w maju 2017 r. ŚZDW 
skierował dopiero 17 lutego 2020 r. wniosek do Zarządu Województwa 
o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na konserwację i remonty tras  
rowerowych w ramach Szlaku celem m.in. odtworzenia infrastruktury tego obiektu. 

(akta kontroli str. 268-279, 573-577) 
Damian Urbanowski, dyrektor Zarządu Dróg, wyjaśnił m.in: (…) ŚZDW dokonywał 
bieżących czynności utrzymaniowych wynikających z zobowiązań beneficjenta. 
Ponadto zgodnie z zapisami § 4 pkt 11 umowy partnerskiej, należy przez okres 
pięciu lat od zakończenia projektu utrzymywać charakter i użyteczność MOR. 
Zarząd Dróg wywiązywał się z tego obowiązku ponieważ charakter MOR był 
utrzymany (funkcjonowała wiata, stojaki, parkingi). Tym samym MOR nie utracił 
swoich funkcji. (…) 

(akta kontroli str. 920) 

Wyjaśnienie nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie NIK, ŚZDW powinien 
niezwłocznie po dokonaniu kradzieży elementów konstrukcyjnych MOR zwrócić się 
do Zarządu Województwa o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych 
z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury tego obiektu. Fakt, że utrzymano 
użytkowy charakter MOR nie może stanowić usprawiedliwienia dla zaniechania 
niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań. NIK zauważa dodatkowo, że Zarząd 
Dróg dwukrotnie nie odpowiedział na pisma UMWŚ, skierowane po 
przeprowadzonych audytach trasy rowerowej, w sprawie odtworzenia infrastruktury 
MOR w Skolankowskiej Woli. 
Z uwagi na podjęcie działań w celu uzyskania środków na odtworzenie infrastruktury 
MOR w Skolankowskiej Woli i uwzględnienia ich na ten cel w budżecie 
województwa świętokrzyskiego, NIK odstąpiła od formułowania wniosku 
pokontrolnego w tym zakresie. 

Zarząd Dróg wywiązywał się z obowiązku utrzymywania tras rowerowych na 
odcinkach dróg wojewódzkich. Jednak z prawie trzyletnim opóźnieniem podjęto 
działania mające na celu odtworzenie infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli.  

2. Efektywność funkcjonowania Szlaku na terenie 
województwa świętokrzyskiego, w tym rozwój 
infrastruktury towarzyszącej  

2.1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji w zakresie rzeczywistego 
wykorzystania odcinka Szlaku 

ŚZDW otrzymał w latach 2016-2019 raporty z przeprowadzonych przeglądów tras 
rowerowych: 
 w marcu oraz we wrześniu 2016 r. z gminy Samborzec oraz powiatów: 

sandomierskiego i staszowskiego; 
 w marcu 2016 r. z gmin: Klimontów, Koprzywnica, Radoszyce oraz Strawczyn, 

a także z powiatu opatowskiego; 
 w miesiącach marzec oraz wrzesień w okresie 2016 – 2019 z gminy Końskie. 

(akta kontroli str. 868-919) 

ŚZDW kierował pisma do partnerów, np. 27 kwietnia 2015 r. oraz 15 września  
2016 r., w których proponował, aby połączyć przeglądy, o których mowa w umowach 
partnerskich, z przeglądami gwarancyjnymi określonymi w umowach zawartych 
z wykonawcami poszczególnych odcinków Szlaku.  

Stwierdzona 
nieprawidłowość 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Zarząd Dróg otrzymał od inżynierów kontraktu protokoły z przeprowadzonych dwa 
razy w roku w latach 2017-2020 przeglądów na odcinkach Szlaku zarządzanych 
przez wszystkich partnerów.  
ŚZDW nie otrzymał w 2016 r. protokołów wskazujących na przeprowadzenie tych 
przeglądów na odcinkach Green Velo zarządzanych przez następujących 
partnerów:  
 powiat konecki oraz gminy Iwaniska, Raków oraz Pierzchnica (przeglądy 

wiosenny oraz jesienny);  
 gminy Daleszyce i Kielce (przegląd wiosenny); 
 gmina Sandomierz (przegląd jesienny). 
Dyrektor ŚZDW wyjaśnił, że z powodu początkowego okresu funkcjonowania 
Projektu w 2016 r. wystąpiły incydentalne przypadki, gdy ŚZDW nie otrzymał 
stosownych protokołów z przeglądów od inżynierów kontraktu, co nie miało miejsca 
w latach kolejnych. Podkreślił, że ŚZDW nie dysponował narzędziami do 
wyegzekwowania ww. protokołów. Zarząd Dróg nie przeprowadzał kontroli 
partnerów, bowiem posiadał ograniczone możliwości kadrowe. Założono 
przeprowadzenie przez ŚZDW kontroli partnerów pod koniec obowiązywania umów 
partnerskich (listopad – grudzień 2020 r.) 

(akta kontroli str. 920-921, 999-1001, 1003-1012) 

2.2. Zachowanie celów projektów i utrzymanie trwałości projektu, w tym 
wskaźniki rezultatu  

Według § 17 ust. 1 pkt 3 Umowy, ŚZDW był zobowiązany do pomiaru wartości 
wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie, osiąganych w trakcie 
realizacji Projektu i po jego zakończeniu. W pierwszej kolejności dotyczyło to 
obowiązkowych wskaźników z listy wskaźników zaimplementowanej do systemu 
informatycznego KSI SIMIK oraz wskaźników dodatkowych, wybranych przez 
Beneficjenta w celu precyzyjnego opisania efektów rzeczowych oraz procesu 
realizacji Projektu. Zgodnie z § 20 ust. 2 Umowy, Zarząd Dróg był zobowiązany do 
corocznego przekazywania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: 
PARP) raportów z osiągniętych efektów do pięciu lat po zakończeniu realizacji 
Projektu. 

(akta kontroli str. 85-108) 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, zostały określone trzy wskaźniki 
rezultatu Projektu oraz ich wartości docelowe: liczba udostępnionych atrakcji 
turystycznych – 52; liczba nowych miejsc noclegowych – 448; liczba nowych miejsc 
pracy w sekcji I PKD21 – 186. Nie zostały określone inne wskaźniki rezultatu dla 
Projektu, oprócz wymienionych wyżej. 
Zarząd Dróg przekazywał PARP raporty z osiągniętych efektów realizacji Projektu  
w każdym roku w latach 2016-2019. Instytucja Pośrednicząca nie wnosiła 
zastrzeżeń do ich wartości. W okresie trwałości Projektu dokonywano pomiaru 
wartości jego wskaźników rezultatu, z wykorzystaniem sposobu obliczenia 
określonego w studium wykonalności Projektu. 
Wartość wskaźnika Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych ustalono na 
podstawie zinwentaryzowanych udostępnionych atrakcji turystycznych znajdujących 
się w świętokrzyskim korytarzu Szlaku. 
Wartość wskaźnika Liczba nowych miejsc noclegowych dla poszczególnych gmin 
obliczono jako różnicę faktycznie zinwentaryzowanych miejsc noclegowych oraz 
wielkości określonej dla danej gminy w studium wykonalności Projektu. 

                                                      
21 Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru 
rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze). 
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Wartość wskaźnika Liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD ustalono jako iloraz 
danych Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie liczby pracujących w sekcji 
I PKD, tj. zakwaterowanie i gastronomia oraz liczby miejsc noclegowych na terenie 
województwa, a także iloczyn nowych miejsc noclegowych (sposób wyliczenia 
wskaźnika został określony w studium wykonalności Projektu). 
W okresie trwałości Projektu zostały utrzymane wartości docelowe wskaźników 
rezultatu, określone we wniosku o dofinansowanie Projektu22. Zdaniem NIK, 
wskaźniki te nie pozwalają na dokonanie oceny osiągnięcia jego celów 
szczegółowych, którymi są: ożywienie kulturalno-turystyczne województwa, rozwój 
przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych  
z turystyką. 

 (akta kontroli str. 50, 77, 101, 866-867 i 949-998) 

W latach 2016 – 2020 do ŚZDW nie wpłynęła żadna skarga dotycząca 
funkcjonowania Szlaku. 

(akta kontroli str. 864-865) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Zarząd Dróg realizując w imieniu województwa świętokrzyskiego Projekt był 
odpowiedzialny za zachowanie jego trwałości poprzez utrzymanie trzech 
wskaźników rezultatu, określonych we wniosku o jego dofinansowanie. Wskaźniki te 
zostały utrzymane, jednak nie pozwalają one na dokonanie oceny osiągnięcia jego 
trzech celów szczegółowych. 

III. Uwagi i wnioski 
NIK nie formułuje uwag ani wniosków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych (52); Liczba nowych miejsc noclegowych (2016 r. – 448; 2017 r. 
– 1389; 2018 r. - 1408 oraz 2019 r. - 1566); Liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD (2016 r. – 186; 2017 r. – 
482; 2018 r. – 533; 2019 r. – 599). 
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IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
Kielce,         lipca 2020 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy p.o. Wicedyrektor 
Krzysztof Wilkosz  Karol Pokora 

specjalista kontroli państwowej 
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podpis podpis 
  

Zbigniew Jurkowski 
specjalista kontroli państwowej 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


